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Landelijke gîte Ferme de la Barrière - Thierrissart |
Chimay
Chaussée De Mons 61/63
Chimay - 6460
Contact: +32 477 82 80 61
Telephone de reservation: +32 60 21 03
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https://www.gitefermedelabarriere.be/

De landelijke gîtes van de Ferme de la Barrière bevinden zich
in een oude boerderij in Chimay. 12 personen kunnen in
Thierrissart verblijven.

Samenstelling van de gîte
5 slaapkamers voor 2 personen en 2 extra bedden
1 badkamer (douche) en 1 badkamer (bad)
1 uitgeruste keuken en 1 eetkamer voor 44 personen
Gemeubileerd terras met BBQ
Parking en fietsenstalling
Aarzel niet om verschillende gîtes van de Ferme de la Barrière te
reververen om met meer mensen op vakantie te gaan.
Alle accommodaties bieden toegang tot de pleziertuin, het
natuurlijke zwembad (biologische vijver), de kinderspeeltuin, het
petanqueterrein.

Chimay, prinselijke stad

Er zijn een RAVel en een wandelroute (GR 125) in de buurt.
Verschillende fiets- en wandelroutes zijn mogelijk vanuit de gîte.
#link[node|3712]
Enkele toeristische attracties:
#link[node|8564|Het Kasteel van Chimay]
#link[node|10900]
#link[node|8727|De aquascope van Virelles]
#link[node|9153|De Lacs de l'Eau d'Heure]
Er wacht je een perfect verblijf in de Ferme de la Barrière
van Chimay.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

